
PROGRAMY PLANOWANYCH SZKOLEŃ 

 

1. Trening menadżerski 
Termin: 6-7 lipca 2019 

Ilość godzin: 12 h, dwa dni szkoleniowe 

Szkolenie wyjazdowe 

 

Program: 

1. Kluczowe kompetencje w interakcjach wielostronnych 
- Skuteczna komunikacja 
- Perswazja i manipulacja 
- Negocjowanie 
2. Kluczowe kompetencje w interakcjach dwustronnych 
A) Motywowanie 
- Od motywacji wewnętrznej do motywacji zewnętrznej 
- Koncepcje motywacji wczoraj i dziś 
- Motywowanie finansowe 
- Motywowanie pozafinansowe 
B) Ocenianie pracownika 
- konstruktywna krytyka i informacja zwrotna 
- założenia i przebieg rozmowy oceniającej pracownika 
- rozmowa oceniająca, a rozmowa rozwojowa 
C) Narzędzia stymulujące zaangażowanie pracowników 
3. Kluczowe cechy własne menedżerów i przywódców 
- Asertywność 
- Inteligencja emocjonalna 
- Radzenie sobie ze stresem 
- Przemówienia 
4. Czym jest coaching – fakty, mity, dane 
- Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany? 
- Czym różni się coaching od doradztwa i mentoringu? 
- Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania? 
- W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera zaangażowanie pracowników? 
5. Menadżer w roli coacha 
- Podstawowe i najważniejsze kompetencje menedżera coacha – słuchaj by się 
dowiedzieć, pytaj o pomysły, pokaż perspektywę i okaż zaufanie 
- Zasady budowania relacji z pracownikami 
- Uzyskiwanie wzajemnego zaufania 
- Rozwijanie motywacji i zaangażowania u pracowników 
- Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji 
- Założenia i struktura rozmów coachingowych 
- Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych 
- Słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania 
- Sztuka zadawania pytań 
- Umiejętność udzielania informacji zwrotnych 
- Trudne sytuacje w pracy menedżera 
6. Narzędzia coachingowe 



-Modele: CoachWise™, GROW, PSC - model Polskiej Szkoły Coachingu 
-metoda Kurta Vonneguta – czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca” 
-nieograniczone możliwości dzięki technice Walta Disneya 
-poszukiwanie nowości – magia w przekraczaniu granic 
-metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy 
7. Dyskusja podsumowująca oraz zastosowania poznanych metod, technik 
narzędzi 
coachingowychi w praktyce. 
-dobre praktyki w coachingowym stylu zarządzania, 
-przeprowadzenie rozmowy coachingowej przez każdego uczestnika, 
-obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy z pracownikiem. 

 

2. Kreowanie własnej marki – skuteczna autoprezentacja oraz budowanie 

wizerunku poprzez fotografię biznesową 

Termin: 29-30 czerwiec 2019 

Ilość godzin: 12 h 

Miejsce: Zawiercie 

Dzień I 

I. Sztuka wystąpień publicznych – skuteczna autoprezentacja 

1. 10 najczęstszych błędów podczas wystąpień 
2. Analiza swoich mocnych stron i określenie najsłabszego ogniwa 
3. Skuteczne techniki pracy z tremą 
4. Mowa ciała, głos, autoprezentacja prelegenta 
5. Kluczowe kompetencje skutecznej komunikacji interpersonalnej 

wykorzystywane w wystąpieniach 
6. Efektywne narzędzia i zasady wspomagające tworzenie wystąpień i prezentacji 
7. Zasady tworzenia wystąpień: co na początek, co w środku i jak kończyć 
8. Wystąpienia sprzedażowe, produktowe, wdrożeniowe 
9. Praca z mikrofonem i prezenterem multimedialnym 
10. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy: przygotowanie własnego wystąpienia 

i feedback (z użyciem kamery) 

Dzień II  

II. Fotografia biznesowa - istotny element budowania profesjonalnego 

wizerunku – warsztaty praktyczne 

1. Cel i znaczenie zdjęć biznesowych 

2. Zdjęcia biznesowe jako niezbędne narzędzia w komunikacji biznesowej 

3. Jak przygotować się do sesji biznesowej 

- dobór odpowiedniego stroju 

- dodatki jako klucz do sukcesu 

- sztuczki pozwalające ukryć wady, a wyeksponować atuty sylwetki 

4. Biznesowa sesja fotograficzna – wykonanie zdjęć oraz ich analiza 

- ukazanie najczęściej popełnianych błędów podczas sesji biznesowej 

- omówienie spójności przekazu – pokaż światu, że jesteś profesjonalistą w swojej 

branży 



Szkolenie składa się z dwóch modułów, które prowadzone są przez dwóch różnych 

trenerów – praktyków z zakresu budowy wizerunku, kreowania marki, autoprezentacji i 

fotografii biznesowej. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych z 

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, 

nagrań własnych przed kamerą oraz profesjonalnych zdjęć wykonywanych w trakcie 

biznesowej sesji fotograficznej. Każdy z uczestników otrzyma wykonane w ramach 

szkolenia fotografie, które będzie mógł wykorzystać do prowadzenie swojej działalności.  

 

3. Ochrona danych osobowych 

Termin: 1 lipca 2019 

Ilość godzin: 6 h 

Miejsce: Żarki 

Program: 

1. Podstawa prawna ochrony danych osobowych 

2. Zagadnienia dotyczące danych osobowych i ich rodzajów 

3. Kompetencje ADO i IOD 

4. Przetwarzanie danych osobowych - teoria i praktyka 

5. Udostępnianie danych osobowych 

6. Obowiązek informacyjny 

7. Rejestry i dokumentacja 

8. Zabezpieczenie danych osobowych 

9. Praktyczne aspekty RODO 

 

4. Profesjonalny retusz zdjęć w programie Adobe Photoshop 

6-7 lipiec 2019 

ilość godzin: 16 h 

Miejsce: Zawiercie 

 

Program: 

DZIEŃ 1 

Zrozumieć Photoshop: 

 

1. Wywoływanie RAW 

- wybór programu do wywoływania RAWów 

- analiza obrazu i wybór stylu kolorystycznego 

- interfejs programu, ustawianie parametrów 

- przestrzenie robocze i tryby ekranu 

- przygotowanie zdjęcia fashion/lookbook do dalszej pracy w Photoshopie 

 

2. Poznanie interfejsu programu Adobe Photoshop 

 

3. Czyszczenie zdjęcia, usuwanie zbędnych elementów  

- omówienie narzędzi takich jak: zaznaczanie, pędzel korygujący, stempel 



- praca na warstwach 

- szybkie metody czyszczenia tła 

 

3. Podstawowy retusz skóry 

- metody retuszu skóry 

- ustawienia pędzla 

- warstwy pomocnicze 

- kontrola struktury, światłocienia i koloru 

 

4. Retusz ubrań 

- "prasowanie" materiału 

- wyszczególnianie detali 

- praca nad kształtem 

 

5. Korekcje koloru i kontrastu 

- palety kolorów 

- lokalne i globalne zmiany koloru 

- sposoby dodawania kontrastu 

 

6. Finałowe kroki 

- wyostrzanie 

- zapis zdjęcia 

 

DZIEŃ 2 

Praca ze zdjęciem beauty 

 

1. Analiza i porządkowanie obrazu 

- kadrowanie 

- usuwanie zbędnych elementów 

- filtr Liquify 

 

2. Profesjonalny niedestrukcyjny retusz 

- retusz skóry metodą dogde&burn 

- korekcja makijażu 

- wybielanie zębów, wyostrzanie oczu, dodawanie rzęs 

 

3. Praca z kolorem i kontrastem 

- konturowanie światłem i cieniem 

- podkreślanie plastyczności zdjęcia 

- dopasowanie oraz wyrównywanie kolorów 

 

4. Ostatnie szlify 

- finalne dopasowania 

- wyostrzanie 

- zapis pliku i jego dalsze wykorzystanie 

 



 

 

5. Szkolenie z fotografii studyjnej – poznanie sprzętu, obsługi lustrzanki cyfrowej, 

fotografia portretowa oraz lookbookowa 

1-2 lipiec 2019 

Ilość godzin: 16 h 

Miejsce: Zawiercie 

Program: 

 

1 dzień: 

 Zaprezentowanie lustrzanki cyfrowej ( zależności czas, przesłona, ISO, balans 

bieli ) 

 Obiektywy – który do jakiego rodzaju zdjęć 

 Kadrowanie – zasady oraz kompozycja ( mocne punkty, trójpodział … ) 

 Zrobiłam/em zdjęcia – jak je wykorzystać 

 Rodzaje źródeł światła ( różnice , wady zalety ) 

 Przygotowanie do sesji ( wizażystka, fryzjerka, stylistka) 

 Praca z modelką oraz pozy w fotografii portretowej 

 Część praktyczna – zdjęcia portretowe przy świetle zastanym. 

2 dzień: 

 Praca w profesjonalnym studio fotograficznym 

 Zapoznanie się z modyfikatorami światła ( różnice , wady i zalety ) 

 Praca z lampami studyjnymi 

 Oświetlenie modela w zdjęciach fashion  

 Pozy w zdjęciach dla butików i projektantów  

 Ukazanie produktów na zdjęciach w sposób zachęcający do zakupu przez klienta 

 Zapoznanie się z programami do cyfrowej obróbki zdjęć 

 

6. The Challenger Sales 

Termin: lipiec 2019 

Ilość godzin: 12 h, szkolenie wyjazdowe 2-dniowe 

 

Tematyka: 

The Challenger Sales to jedyny na świecie model sprzedaży, który w 100% powstał w 

odpowiedzi na oczekiwania współczesnego klienta. Korzyści tego modelu sprzedaży 

dla Twojej firmy to: 

- osiągnięcie ponadprzeciętnego wzrostu wskaźników sprzedaży 

- obniżenie kosztów współpracy z klientami 

- przygotowanie do pracy z wymagającymi klientami 

- wzmocnienie profesjonalnego wizerunku firmy w oczach klientów 

dla Ciebie osobiście: 

- zwiększysz pewność siebie i skuteczność prowadzenia rozmów handlowych 



- nauczysz się prowokować rozmówcę do przyjęcia nowej perspektywy sprzyjającej 

nawiązaniu współpracy 

- będziesz potrafił rozpoznawać profil psychologiczny swoich rozmówców i 

komunikować się z nimi w zgodzie z ich wzorcem lingwistycznym 

- będziesz potrafił wzbudzać emocje, dzięki którym Klienci będą zabiegać o ponowny 

kontakt biznesowy z Tobą. 

 

7. Social Media - Facebook i Instagram jako skuteczne narzędzia marketingu 

internetowego 

Termin: lipiec 2019 

Ilość godzin: 8 h 

Miejsce: Zawiercie 

 

Program:  

 

Część 1 - Facebook  

Pierwsze kroki + najważniejsze funkcje i narzędzia 

Tworzenie atrakcyjnych treści 

Omówienie Grup odbiorców i kanałów dystrybucji treści 

Obsługa Klienta na Facebooku 

Monitoring działań, a statystyki 

Formaty reklamowe, a Reklamy płatne 

Strategia prowadzenia fanpage-a 

 

Część 2 - Instagram  

Pierwsze kroki + najważniejsze funkcje 

Tworzenie atrakcyjnych treści + hashtagi 

Relacje i geolokalizacja - jak stosować? 

Omówienie najważniejszych programów 

Strategia prowadzenia konta + ciekawe przykłady 

Skąd czerpać Inspiracje? 

Współpraca z blogerami i innymi markami 

Case studies 

 

 

8. Najnowsze techniki sprzedaży 

Termin: lipiec 2019 

Ilość godzin: 14 h, szkolenie 2-dniowe 

Miejsce: Zawiercie 

 

Program: 

 

1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 

- modele procesu sprzedaży 
- nawiązywanie kontaktu z klientem 



- etapy rozmowy sprzedażowej 
 

2. MOTYWACJA ZAKUPOWA KLIENTA 
- rodzaje motywacji zakupowych klienta i sposoby ich identyfikacji 
- jak diagnozować motywację klienta 
 

3. POTRZEBY KLIENTA - KLUCZOWY ELEMENT OBRONY CENY  
- rodzaje potrzeb klientów: perspektywa handlowca, perspektywa klienta 

- skuteczne sposoby rozpoznawania potrzeb i motywacji klienta 

- najczęstsze błędy handlowców podczas ustalania potrzeb klienta 

 

4. PREZENTACJA USŁUGI/PRODUTKU – TWORZENIE ATRAKCYJNEJ OFERTY 

- zasady efektywnej prezentacji, przyciągającej uwagę klienta 
- przygotowanie argumentacji dla wybranych produktów i usług 
- zastosowanie argumentacji sprzedażowej w prezentacji – ćwiczenia  
 

5. METODY ODPIERANIA ZASTRZEŻEŃ KLIENTÓW 
- rodzaje zastrzeżeń klientów 
- skuteczne techniki odpierania zastrzeżeń klientów 
- odpieranie zastrzeżeń klientów – ćwiczenia  
 

6.  STORYTELLING – BUDOWANIE WIĘZI Z KLIENTEM ZA POMOCĄ OPOWIEŚCI 
- do czego służą opowieści 
- po czym poznać dobrą opowieść? 
- jakie opowieści sprzedają? 
 

7. TYPOLOGIA KLIENTÓW  

- Niebieski analityk 
- Czerwony choleryk 
- Zielony melancholik 
- Żółty sangwinik 
 

8. ASERTYWNOŚĆ W SPRZEDAŻY 
- Badanie granic 

- Ochrona granic 
 

9. ELEMENTY COACHINGU WSPIERAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY 
 

 

 

 

 
 

 


